Szanowni Państwo,
cieszę się, że możemy się dziś spotkać. Jestem zaszczycony, że zechcieli Państwo podzielić
się ze mną swoimi pomysłami na rozwój Przymorza Wielkiego. Rozmowy z gdańszczanami,
które prowadzę w kolejnych dzielnicach naszego miasta są dla mnie najważniejszym
elementem kampanii wyborczej.
Przymorze Wielkie to jedna z najludniejszych dzielnic Gdańska, która w ostatnich latach
rozrosła się o nowe osiedla budowane przez deweloperów. Wiem, jak ważne jest dla
Państwa, by kolejne inwestycje mieszkaniowe nie zakłócały wygody i spokoju
mieszkańców, by ten rozwój nie odbywał się kosztem na przykład terenów zielonych.
Podzielam te obawy, uważam, że Gdańsk powinien rozwijać się w sposób zrównoważony i
przemyślany. Kiedy w czasie wakacji odwiedziłem Przymorze Wielkie zwracali Państwo
uwagę na problem bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy – nie zawsze jest z tym najlepiej,
zwłaszcza w okresie letnim, gdy z pięknego położenia Przymorza korzystają tysiące
gdańszczan i turystów. Kolejną ważną dla Przymorza kwestią jest zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury dla osób starszych, samotnych, schorowanych. Podobnie jak
Państwo uważam, że naszym seniorom należy się szczególna pomoc i troska oraz że
samorząd ma w tej kwestii wiele do zrobienia.
Podczas letnich spotkań z Państwem obiecywałem, że w trakcie kampanii wyborczej wrócę
na Przymorze z konkretnymi propozycjami dla Państwa dzielnicy. Oto one:



ZIELONE PRZYMORZE
Powiększymy Park Reagana o 15 hektarów, włączając do niego m.in tereny
dawnych ogródków działkowych przy ul. Hallera. W miejscach, gdzie znajdują się
urządzenia do ćwiczeń ustawimy stojaki dla rowerów.



BEZPIECZNE PRZYMORZE
Podwoimy liczbę partoli Straży Miejskiej, zwłaszcza wieczorem i nocą. Będziemy
zabiegać o dodatkowe patrole policji, szczególnie latem.



DOM DZIENNEJ OPIEKI DLA SENIORÓW
Wybudujemy w dzielnicy dom dziennej opieki dla seniorów przeznaczony dla osób
nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej. W placówce zostanie
zapewniona m.in. rehabilitacja a podopieczni zyskają wsparcie przy załatwianiu
codziennych spraw życiowych. Pomoc uzyska tu co najmniej 40 gdańszczan.

Szanowni Państwo,
mieszkańcy Gdańska zasługują na to, by nasze ukochane miasto rozwijało się szybciej.
Zasługujemy na to, by gdański samorząd troszczył się o wszystkich mieszkańców.
Zasługujemy też na to, by przedstawiciele samorządu traktowali swoją pracę jak misję,
służbę, a co za tym idzie – wypełniali otrzymany od Państwa mandat sumiennie i uczciwie.
Zdecydowana większość gdańszczan nie ma wątpliwości, że aby tak się stało, potrzebna
jest w Gdańsku zmiana. Zmiana ta może nastąpić już tej jesieni. Zbliżające się wybory
samorządowe dają pierwszą od bardzo dawna szansę na to, by do tej wyczekiwanej zmiany
wreszcie doprowadzić.
Dlatego przede wszystkim bardzo Państwa proszę o udział w wyborach samorządowych.
W takich wyborach znaczenie ma dosłownie każdy głos, każdy głos może więc zdecydować
o tym, że Przymorze Wielkie stanie się lepszym miejscem do życia. Proszę też Państwa,
byście w wyborach do Rady Miasta głosowali na kandydatów Zjednoczonej Prawicy. Ich
obecność w Radzie Miasta zagwarantuje, iż Państwa sprawy nigdy nie będą w tej Radzie
lekceważone.
Proszę, by rozważyli Państwo możliwość zagłosowania na mnie w wyborach na prezydenta
miasta. Daję słowo honoru, że nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei i zrealizuję
program, z którym idę do wyborów. Będę też bardzo wdzięczny, jeśli zechcą Państwo
rozmawiać o naszych propozycjach dla Przymorza ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi,
sąsiadami. Wspólnie możemy więcej. Wspólnie zmienimy Państwa dzielnicę i sprawimy,
że Gdańsk będzie miastem naszych marzeń.
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